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 دروس کامل شناسنامه معرفی
های یاددهی یادگیری، نحوه یادگیری )توانمندی های مورد انتظار از فراگیران(، راهبردها و روش کلیشناسنامه کامل درس حاوی اهداف 

 ارائه دهنده درستوسط گروه )های( بایستی  سدرشناسنامه کامل ارزیابی دانشجو، منابع درس، و سایر مقررات مربوط به ارائه درس می باشد. 

از سوی وزارت توانند عالوه بر منابع تعیین شده گروه های مسئول ارائه دروس می . برسددرسی ریزی کمیته برنامه  طراحی شود و به تأیید

 منابع دیگری را نیز برای یادگیری دانشجویان در طول دوره تعیین نمایند.ریزی درسی یید کمیته برنامه تأ ، بابهداشت

 درساطالعات  (1

 171525 شماره درس: ییموادغذا و قوانین استاندارد نام درس:

بهداشت و ایمنی  -نیمسال اول 1400مهرماه  :رشته و دوره

 موادغذایی

 

 □کارورزی       □کارآموزی       □ ملیع       نظریدرس: ارائه نوع 

 ساعت 34مدت زمان ارائه درس:  2 تعداد واحد:

 ندارد : پیش نیاز 1400 -1401 سال تحصیلی:

 

 درس یتمدیر (2

 بعداشت و ایمنی موادغذایی گروه )های( ارائه دهنده:

 بعداشت موادغذایی رشته تحصیلی: دکتر مهران صیادی درس: مسئول

 mehransayadi62@gmail.com :ایمیل استادیار مرتبه علمی:

 

 درسیادگیری  کلیهداف ا (3

 (: دانشحیطه ) شناختیتوانمندی های الف( 
معرفي ادارات و آژانسهای نظارت کننده بر مواد غذايي و نقش آنها در بازرسي و  وهمچنین کلیات و مفاهیم استاندارد و قانون با آشنايي

 اجرای قوانین مواد غذايي

 طياو شر نیقوان ،یمربوط به برچسب گذار نیاستانداردها و قوان ،ييغذا یهایمربوط به افزودن نیاستانداردها و قوان شناخت 

 ،ييدارو یها ماندهیمربوط به باق یو استانداردها نیو  قوان ييکننده مواد غذا دیواحد تول یبرا يمربوط به صدور پروانه بهداشت

 ييدر مواد غذا نیگو فلزات سن يمسموم حشره کش و قارچ

 شناخت انواع تقلبات و نحوه کنترل آنها در مواد غذايي 

 فرمهای بازرسي بین المللي مواد غذايي ،مواد غذايي و واردات بوط به صادراتاستانداردها و قوانین مر آشنايي با 

 ييموادغذا يالملل نیب یاستانداردها ،ييمواد غذا يمل یاستانداردها ،ييمواد غذا یداوطلبانه و اجبار یاستانداردها از آگاهي 

 

 

 : (مهارتحیطه )روان حرکتی توانمندی های ب( 
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 معرفي ادارات و آژانسهای نظارت کننده بر مواد غذايي و نقش آنها در  وهمچنین تاندارد و قانونکلیات و مفاهیم اس اشرف بر

 بازرسي و اجرای قوانین مواد غذايي

 مربوط  طيو شرا نیقوان ،یمربوط به برچسب گذار نیاستانداردها و قوان ،ييغذا یهایمربوط به افزودن نیاستانداردها و قواناشرف بر

مسموم  ،ييدارو یها ماندهیمربوط به باق یو استانداردها نیو  قوان ييکننده مواد غذا دیواحد تول یبرا يهداشتبه صدور پروانه ب

 ييدر مواد غذا نیگو فلزات سن يحشره کش و قارچ

 ييذاموادغ يالملل نیب یاستانداردها ،ييمواد غذا يمل یاستانداردها ،ييمواد غذا یداوطلبانه و اجبار یاستانداردها اشرف بر 

 : (نگرشحیطه ) عاطفیتوانمندی های ج(  
  معرفي ادارات و آژانسهای نظارت کننده بر مواد غذايي و نقش آنها در  وهمچنین کلیات و مفاهیم استاندارد و قانون ابه اهمیت

 وندواقف شبازرسي و اجرای قوانین مواد غذايی

  طيو شرا نیقوان ،یمربوط به برچسب گذار نیاستانداردها و قوان ،ييغذا یهایمربوط به افزودن نیبراستانداردها و قوانبه اهمیت 

 ،ييدارو یها ماندهیمربوط به باق یو استانداردها نیو  قوان ييکننده مواد غذا دیواحد تول یبرا يمربوط به صدور پروانه بهداشت

 وندواقف شيیدر مواد غذا نیسنگو فلزات  يمسموم حشره کش و قارچ

  ييموادغذا يالملل نیب یاستانداردها ،ييمواد غذا يمل یاستانداردها ،ييمواد غذا یداوطلبانه و اجبار یهااستانداردبه اهمیت 

 وندواقف ش

  وندواقف ش شناخت انواع تقلبات و نحوه کنترل آنها در مواد غذاييبه اهمیت 

 محتوای آموزشی (4

 مباحث نظریالف( 

زمان الزم  عنوان مبحث درسی تاریخ ارائه ردیف

 جهت تدریس

 ارائه دهنده

 دکتر صیادی ساعت 2 کلیات و مفاهیم استاندارد و قانون 19/7/1400 1

معرفي ادارات و آژانسهای نظارت کننده بر مواد غذايي و   26/7/1400 2

 نقش آنها در بازرسي و اجرای قوانین مواد غذايي
 دکتر صیادی ساعت 2

 دکتر صیادی ساعت 2 بانه و اجباری مواد غذايياستانداردهای داوطل  3/8/1400 3

 دکتر صیادی ساعت 2 استانداردهای ملي مواد غذايي  10/8/1400 4

 دکتر صیادی ساعت 2 استانداردهای بین المللي موادغذايي   17/8/1400 5

 دکتر صیادی ساعت 2 استانداردها و قوانین مربوط به افزودنیهای غذايي 24/8/1400 6

 دکتر صیادی ساعت 2 استانداردها و قوانین مربوط به برچسب گذاری  1/9/1400 7

قوانین و شرايط مربوط به صدور پروانه بهداشتي برای واحد   8/9/1400 8

 تولید کننده مواد غذايي
 دکتر صیادی ساعت 2

قوانین و استانداردهای مربوط به باقیمانده های دارويي،   15/9/1400 9

 قارچي در مواد غذاييمسموم حشره کش و 
 دکتر صیادی ساعت 2

 دکتر صیادی ساعت 2 استانداردها و قوانین مربوط به صادرات مواد غذايي  22/9/1400 10
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 دکتر صیادی ساعت 2 استانداردها و قوانین مربوط به واردات مواد غذايي  29/9/1400 11

 دکتر صیادی تساع 2 فرمهای بازرسي بین المللي مواد غذايي  6/10/1400 12

بازرسان مواد غذايي و استفاده از چک لیست های بهداشت   13/10/1400 13

 و ايمني مواد غذايي 
 دکتر صیادی ساعت 2

 دکتر صیادی ساعت 2 شناخت انواع تقلبات و نحوه کنترل آنها در مواد غذايي  20/10/1400 14

 دکتر صیادی ساعت 2 ر مواد غذاييشناخت انواع تقلبات و نحوه کنترل آنها د 27/10/1400 15

قوانین و استانداردهای مربوط به باقیمانده های فلزات  4/10/1400 16

 سنگین در مواد غذايي
 دکتر صیادی ساعت 2

 دکتر صیادی ساعت 2 پايان ترم 1400/ 17

     

 عملی ب( مباحث

زمان الزم  عنوان مبحث درسی تاریخ ارائه ردیف

 جهت تدریس

 هارائه دهند

1     

 راهبردهای آموزشی (5

 استاد محوری 

 فراگیر محوری 

 یاددهیروش های  (6

 سخنرانی فعال 

 طراحی پرسش و پاسخ 

 مسئولیت های دانشجو )یادگیری( (7

 مطالعه متون 

 یادگیری شفاهی و انتقال اطالعات از طریق شنیدن 

 نکته برداری 

 رسانه ها و وسائل آموزشی مورد نیاز (8

 کامپیوتر 

 ان )%(میزان مشارکت مدرس (9
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 100 % دکتر مهران صیادی 

 منابع اصلی درس  (10

1. Goodburn, K. 2001. EU Food Law. CRC Press. Cambridge. ,latest edition. 2.ICMSF. Microorganisms 

in foods. 

2.  2. Sampling for microbiological analysis principles and specific applications, 2"edition. Toronto, 

University of Toronto. ,latest edition.  

3. 3. Roday, S. Food hygiene and sanitation. Part V: Sanitation regulations and standards. Tata McGraw 

Hill publishing, Newdehli. ,latest edition  

4. 4 - Troller, J.A. Sanitation in food processing. Chapter 23: Food regulations. Second edition. Academic 

press, Inc. USA.,latest edition. 

 روش های ارزیابی  (11

 ترم پايان امتحان 

 پاسخ به سواالت کالسي 

 نحوه محاسبه نمره کل  (12

 نمره 17ترم:  پايان امتحان 

 نمره 3: و حضور در کالس پاسخگويي به سواالت 

 درس مقررات  (13

  4/17ری:دفعات مجاز غیبت موجه در جلسات نظ تعداد 

 دفعات مجاز غیبت موجه در جلسات عملی: تعداد- 

  :14حداقل نمره قبولی 

 توضیحات ضروری  (14

  بعد از هر جلسه یک سوال از آن جلسه مطرح خواهد شد که دانشجو موظف است تا قبل از جلسه بعدی پاسخ آن

 را ارسال کند.

 


